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CHECK LIST ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
 
 

Α/
Α 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 Σν κνληέιν γελλήηξηαο είλαη ζύκθσλν κε ην αληίζηνηρν 
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή 

  

2 Σν κνληέιν θηλεηήξα είλαη ζύκθσλν κε ην αληίζηνηρν ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή 

  

3 Σν κνληέιν πίλαθα ειέγρνπ είλαη ζύκθσλν κε ην κνληέιν 
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή 

  

4 Οπηηθόο έιεγρνο γηα ηπρόλ παξακνξθώζεηο ή θαθώζεηο 
ζηα ππό πξνκήζεηα πιηθά 

  

5 Οη πηλαθίδεο πάλσ ζην Ζ/Ε θαη ζηνλ πίλαθα κεηαγσγήο 
ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ην όλνκα ηνπ θαηαζθεαζηή 
ή ην εκπνξηθό ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, ην αξηζκό 
παξαγσγήο θιπ ζα είλαη αλζεθηηθέο ζην ρξόλν.   

  

6 σζηή αλαγξαθή ησλ νλνκαζηηθώλ ζηνηρείσλ (KVA, KW, 
θιπ) 

  

7 Πιέγκαηα πξνζηαζίαο γύξσ από ηνλ αλεκηζηήξα ηνπ 
ςπγείνπ 

  

8 Πξνθπιαθηήξεο πάλσ από ηα θαπηά ζεκεία   

9 Γύν λέα ζπζηήκαηα απαγσγήο, έλα γηα ην πθηζηάκελν 
θαη έλα γηα ην λέν Ζ/Ε, ζεξκνκνλσκέλνη αγσγνί 
εμάηκηζεο, ζηαζεξή θαη ζηηβαξή ζηήξημε ηνπο από ηελ 
νξνθή, ζηιαλζηέ εζσηεξηθά ηνπνζεηεκέλα θαη ζέζε θαη 
δηακόξθσζε ησλ εμόδσλ εμάηκηζεο ηέηνηα ώζηε λα 
απνθιείεηαη ε είζνδνο λεξνύ από ηε βξνρή.   

  

10 Νέν Ζ/Ε ζπλδεδεκέλν κε ην πθηζηάκελν νξαηό δίθηπν 
θαπζίκνπ (ππέξγεηα πιαζηηθή δεμακελή θαπζίκνπ). Ζ 
δεμακελή ηνπ Ζ/Ε θέξεη θαηάιιειε ππνδνρή από 
θαηαζθεπήο, όπνπ ζπλδέεηαη κεηαιιηθόο ζσιήλαο κε 
βάλα δηαθνπήο ζε κόληκν δίθηπν θαπζίκνπ (όρη παηέληα).  

  

11 Οη νξαηέο νδεύζεηο ησλ θαισδίσλ είλαη ηνπνζεηεκέλεο 
κέζα ζε κεηαιιηθή ζράξα κε θαπάθη.  

  

12 Ο λένο κεηαγσγηθόο πίλαθαο έρεη γεληθό απηόκαην 
3πνιηθό δηαθόπηε. Απηόκαηνπο κεηαγσγηθνύο δηαθόπηεο 
ΓΔΖ –ΖΕ- OFF θαη Ζ/Ε1(θαηλνύξην) -Ζ/Ε2(DEUTZ 100KVA) –OFF 

  

13 Γείωζη ηων μεηαλλικών μεπών ηος ζεύγοςρ ζηον 
πίνακα και γείωζη ηος οςδεηέπος ηος ζεύγοςρ ζηο 
ςθιζηάμενο δίκηςο γειώζεων, αποηελέζμαηα 
μέηπηζηρ γειώζεων Ζ/Ε.  

  

14 Απνθαηάζηαζε ηπρόλ θζνξώλ ζε δάπεδα θαη ηνίρνπο 
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ,  

  

15 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ   

16  Πλήπη πεπιγπαθή ηνπ πξνο πξνκήζεηα Ζ/Ε κε πιήξε   
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ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν 
ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη αθξηβώο ην είδνο θαη ηνλ 
ηξόπν ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο πιήξε πεξηγξαθή ηνπ λένπ 
πίλαθα κεηαγσγήο θαη ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ πξνο 
πξνκήζεηα Ζ/Ε κε πιήξε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 
νδεγίεο ρεηξηζκνύ. Θα παξαδνζνύλ δύο (2) ζειπέρ γηα 
θαζέλα από ηα παξαπάλσ, έλα ζην ηαζκό Ραληάξ Νν 4 
θαη έλα ζην ΠΒΚ/Γ' ΚΤΠ/ΓΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ.  
 

17 Γιαθημιζηικό θςλλάδιο ηεο εηαηξείαο (PROSPECTUS), 
εθόζνλ ππάξρεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν Ζ/Ε, πνπ λα 
πεξηέρεη ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, θαζώο θαη 
γηα ηε γελλήηξηα, ηνλ θηλεηήξα θαη ηνλ πίλαθα ειέγρνπ. 

  

18 Γύν πιήξεηο ζεηξέο Γύο (2) πλήπειρ ζειπέρ ηεσνικών 
εγσειπιδίων λειηοςπγίαρ, ζςνηήπηζηρ και επιζκεςήρ 
1νπ – 3νπ θιηκαθίνπ ηνπ πξνζθεξόκελνπ πιηθνύ ζηελ 
ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα, θαζώο θαη αληίζηνηρσλ 
εγρεηξηδίσλ γηα ηα πεξηθεξεηαθά ζπγθξνηήκαηα ή 
ππνζπγθξνηήκαηα (ειεθηξηθά, ειεθηξνληθά) πνπ ηπρόλ 
ππάξρνπλ. Σερληθό εγρεηξίδην γηα ηνλ πίλαθα ειέγρνπ εηο 
δηπινύλ.  
 

  

19 Γύο (2) πλήπειρ καηαλόγοςρ αναλώζιμων ςλικών – 
ανηαλλακηικών (αλ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά) γηα 
πιήξε ιεηηνπξγία γηα έλα (1) ρξόλν θαηά αξηζκό 
νλνκαζηηθνύ (αλ ππάξρνπλ), αξηζκό θαηαζθεπαζηή, 
νλνκαζία ηνπ πιηθνύ - αληαιιαθηηθνύ ζηελ ειιεληθή ή 
αγγιηθή γιώζζα, θαζώο θαη ηελ ηηκή κνλάδαο. 
 

  

20 Όια ηα επγαλεία θαη παπελκόμενα πνπ είλαη νπζηώδε 
θαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
πξνζθεξόκελνπ Ζ/Ε, ηε ρξήζε θαη ηε ζπληήξεζή ηνπ (ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνζθεξζείζεο ηηκέο) θαη 
έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά, θαζώο θαη εθείλα πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηελ παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή. 

  

21 Αναλώζιμα ςλικά – ανηαλλακηικά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ελ ιόγσ Ζ/Ε γηα έλα (1) ρξόλν (ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη 
ζηελ πξνζθεξόκελε ηηκή θαη ζα παξαδίδνληαη αθνύ 
έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά). 

  

22 Μησανολογικά, ηλεκηπικά θαη ηλεκηπονικά ζρέδηα γηα 
ην πξνζθεξόκελν πιηθό, ηα νπνία ζα επεθηείλνληαη ζε 
όια ηα ζπγθξνηήκαηα ή ππνζπγθξνηήκαηά ηνπ. Σα 
παξαπάλσ ζρέδηα λα είλαη εηο δηπινύλ θαη λα έρνπλ 
ηέηνηεο ιεπηνκέξεηεο, ώζηε λα είλαη εύθνιε ε ζπληήξεζή 
ηνπ ΖΕ από 1ν κέρξη θαη 3ν θιηκάθην. Δθηόο από ην Ζ/Ε 
ζα πξνζθνκηζηνύλ ζρέδηα θαη γηα ηνλ πίλαθα ειέγρνπ Σα 
ζρέδηα ζα πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε θαη ςεθηαθή 
κνξθή. Σα ζρέδηα ζα είλαη εμ’ εθηειέζεσο.  
 

  

23 Πιήξε πνιπγξακκηθά ζρέδηα ησλ ειεθηξηθώλ 
θπθισκάησλ (ηζρύνο θαη απηνκαηηζκνύ) ηνπ ειεθηηθνύ 
πίλαθα κεηαγσγήο, θαζώο θαη θαηάινγν ησλ πιηθώλ ηνπ 
πίλαθα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπο. 

  

24 Έγγπαθη εγγύηζη θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ρξόληα πνπ 
έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά θαη ζηελ νπνία ζα 
θαίλεηαη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο εξγνζηαζηαθόο αξηζκόο 
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(SERIAL NUMBER). 
 

25 Έγγπαθη εγγύηζη παξνρήο αληαιιαθηηθώλ γηα ηα 
ρξόληα πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά.  

  

26 Πιζηοποιηηικά FAT, ππωηόκολλο δοκιμών και 
ελέγσος ηος εγκαηεζηημένος εξοπλιζμού ζηην 
ηελική ηος θέζη θαη απνηειέζκαηα δνθηκώλ ζεηξάο ηνπ 

πίλαθα κεηαγσγήο από ηελ εηαηξεία θαηαζθεπήο ηνπ.   

  

27 Γύν (2) DVD κε βίληεν ησλ νδεγηώλ ρεηξηζκνύ 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε θαη ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο, ην έλα ζα 
δνζεί ζην ηαζκό Ραληάξ Νν 4 θαη ην δεύηεξν ΠΒΚ/Γ' 
ΚΤΠ/ΓΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ.  
 

  

28 

Γνθηκέο Ζ/Ε κε ειεθηξηθό θνξηίν   

α) Γνθηκή ρξόλνπ αλάιεςεο θνξηίνπ.   

β) Έιεγρνο θαζπζηέξεζεο ζηακαηήκαηνο ηνπ Ζ/Ε κε 
επάλνδν ηεο ΓΔΖ. 

  

γ) Έιεγρνο απηόκαηεο ξύζκηζεο ηάζεο θαη ζπρλόηεηαο 
κε ηε κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ από 0 έσο 100% (ζηαζεξό 
θαη κεηαβαηηθό ζηάδην). 

  

δ) Έιεγρνο ζεξκνθξαζηώλ κεραλήο (λεξνύ –ιαδηνύ) θαη 
γελλήηξηαο. 

  

ε) Έιεγρνο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο   

ζη) Έιεγρνο ζπζηήκαηνο πξνζέξκαλζεο.   

δ) Έιεγρνο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη ιηπαληηθνύ   

ε) Λεηηνπξγία Ζ/Ε κε ηα θνξηία ηεο Μνλάδαο γηα .... ώξεο 
(όζν ρξνληθό δηάζηεκα θξίλεη ε επηηξνπή) 

  

ζ) πλεξγαζία πθηζηάκελνπ Ζ/Ε κε ην λέν πίλαθα 
κεηαγσγήο (remote start, αλ δίλεη ζήκα ζπλαγεξκνύ ζηνλ 
λέν πίλαθα κεηαγσγήο) 

  

η) Γνθηκή ελαιιαγήο κεηαμύ ησλ δύν Ζ/Ε ζε πεξίπησζε 
ζθάικαηνο (εηθνληθό ζθάικα) 

  

29 

Υσξίο θνξηίν (ελ θελό)   

α) Τπεξηάρπλζε ηεο κεραλήο   

β) Τπεξζέξκαλζε ηεο κεραλήο   

γ) Αζηνρία εθθίλεζεο ηεο κεραλήο (κεηά από ηξεηο 
πξνζπάζεηεο) 

  

δ) Φόξηηζε ζπζζσξεπηώλ   

 

 

 Σρεο (Ο) Παληειήο Μαξηδάθεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ 
  
  

Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε  

      Γληήο Πξνκ & πκβ  


